
 



 



 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 21 maj 2021  

Som utsedd fullmäktige kallas du härmed till föreningsstämma för Skogsägarna Norra Skog 

ekonomisk förening, org.nr 794000-2665. Föreningsstämman leds från Folkets hus i Umeå men 

genomförs digitalt i mötesplattformen Microsoft Teams. Med anledning av spridningen av 

coronaviruset Covid-19, och förbudet mot allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare, 

föreslår styrelsen att stämman skall genomföras digitalt. 

Tid: 21 maj 2021 kl. 11.00-16.00 (Stämman öppnar för incheckning kl. 10.40 via Teams och EasyVote). 

Lunchpaus ca. kl.12.30. 

Plats: Digitalt via Microsoft Teams. Möteslänk och detaljerad instruktion distribuerades via e-post 

den 23 april. Länk till stämman skickas till dig igen någon dag innan. 

Deltagande vid stämman 

Fullmäktige uppmanas att stanna hemma under stämman och själva säkerställa sin medverkan via 

mötesverktyget Microsoft Teams och voteringsverktyget EasyVote. Kontakta Nina Andersson  

(070-218 80 58) på medlemsavdelningen ifall du behöver teknisk support inför stämman.  

Meddela eventuellt förhinder till medlemsavdelningen@norra.se snarast ifall du inte har möjlighet 

att närvara. Medlemsavdelningen kallar ersättare. 

Tillhandahållande av handlingar 

Stämmohandlingarna finns även tillgängliga på föreningens hemsida (www.norraskog.se) under 

menyerna medlem/påverka föreningen/föreningsstämman. Här finns även länk till live-sändningen 

av stämman. 

Styrelsen för Skogsägarna Norra Skog ekonomisk förening. Umeå den 5 maj 2021. 

Bil. Föredragningslista 
 Arbetsordning 
 Förtroendevalda revisorernas granskningsrapport 
 Valberedningens protokoll 
 Principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen 
 Planeringsrådens protokoll om förslag till val av huvudvalberedning 
 Motioner 
 Förteckning över fullmäktige 
 Anteckningar  
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Föredragningslista ordinarie föreningsstämma 21 maj 2021 

1. Stämmans öppnande, 
Styrelsens ordförande Torgny Hardselius öppnar stämman, Norra Skog fyller ett år – reflektioner från 

styrgruppen och samtal med världsmästaren Jonna Sundling. 
 

2. Godkännande om livesändning av stämman, 
Styrelsen föreslår föreningsstämman godkänna livesändning av stämman. 
 

3. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman, 
Valberedningens förslag: Ordförande Anders Källström, vice ordförande Gunilla Kjellsson. 
 

4. Anmälan om föreningsstyrelsens val av protokollförare, 
Styrelsen har utsett Jonas Eriksson, medlemschef, till protokollförare för stämman. 
 

5. Fastställande av röstlängd, 
Avstämning av närvarande fullmäktigeledamöter som valts vid skogsbruksområdenas årsmöten. 
 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll, 
Valberedningens förslag till justerare delges vid stämman. 
 

7. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning, 
Kallelse till föreningsstämman ska enligt stadgarna ske tidigast sex veckor före stämman och senast två 

veckor före ordinarie föreningsstämma genom skriftligt meddelande. 
 

Ett första meddelande till fullmäktige skickades ut med e-post den 23 april. Kallelsen, inklusive 

stämmohandlingar, skickades ut med post till fullmäktige den 5 maj. 
 

8. Val av rösträknare 
Valberedningens förslag till rösträknare delges vid stämman. 
 

9. Fastställande av  

a) dagordning 

b) arbetsordning  
 

10. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret, 
Se utsänd årsberättelse.  
 

11. Revisorernas berättelse, 
Revisionsberättelsen finns att läsa i årsberättelsen, sid 50-51. 
 

12. Förtroendevalda revisorernas granskning ur ett medlemsperspektiv, 
Se förtroendevalda revisorernas granskningsrapport, sid 7. 
 

13. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
 

14. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning, 
Se styrelsens förslag till vinstdisposition i årsberättelsen, sid 31. 
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15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör, 
 

16. Bestämmande av ersättning till dem som enligt stadgarna väljs till olika uppdrag 

inom föreningen, 
Se valberedningens protokoll, sid 9. 
 

17. Beslut om principer för ersättningar till ledande befattningshavare i föreningen, 
Se styrelsens förslag till principer på sid, 13. 
 

18. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande, 
Se valberedningens protokoll, sid 10. 
 

19. Fastställelse av antal samt val av revisorer, 
Se valberedningens protokoll, sid 11. 
 

20. Val av valberedning samt sammankallande, 
Se planeringsrådens protokoll, Öst, Väst och Nord, sid 14-17. 
 

21. Val av ombud och suppleanter vid stämmor i organisationer, till vilka föreningen är 

ansluten, 
Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser ombud till olika stämmor. 
 

22. Motioner som hänskjutits till stämman av styrelsen, möte med skogsbruksområde 

eller medlemmar, sid 18-50. 
1. Enskild motion från Kjell-Erik Sahlin angående leveransvirke kontra uppdragsvirke. 

2. Enskild motion från Kjell-Erik Sahlin angående Leveranskontraktering. 

3. Enskild motion från Kjell-Erik Sahlin om prisavdrag för leveransvirke. 

4. Enskild motion från Kjell-Erik Sahlin angående Sbo-områden. 

5. Enskild motion från Lars-Ivar Pettersson angående vinstutdelning. 

6. Motion från Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog skogsbruksområde angående beräkning av stämmoombud. 

7. Motion från Kramfors skogsbruksområde angående stadgeändringar. 

8. Motion från Medelpad östra skogsbruksområde angående styrning kooperativ förening. 

9. Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde om införande av SLA, servicenivåavtal. 

10. Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde angående bristande kunskap om kooperation. 

11. Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde angående stadgeändringar. 

12. Motion från Åre skogsbruksområde om appen Norrskog. 

13. Motion från Åre skogsbruksområde om försäljning av trävaror till medlemmar. 

14. Motion från Åre skogsbruksområde angående oförändrat område, Åre sbo. 

15. Motion från Örnsköldsvik Norra skogsbruksområde gällande virkesupplag längs våra vägar. 

16. Motion från Lycksele skogsbruksområde angående ”förvärvstillstånd för privatpersoner”. 
 

23. Övriga ärenden, 
• Norra Skogs forskningsstiftelse, Marie Simonsson stiftelsens ordförande. 

• Prisutdelning: Utdelning av Norra Skogs Hedersutmärkelse i guld. 
 

24. Stämmans avslutning, 
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Arbetsordning under stämman 

a) Ordet begärs genom Microsoft Teams. Den som begär ordet har maximalt 

tre minuters taltid. Replik får begäras med maximalt en minuts taltid. 

b) På grund av att stämman livesänds skall alla inlägg göras via Microsoft Teams 

och framför datorns kamera med påslagen mikrofon. Du presenterar dig med 

namn och sbo-tillhörighet.   

c) Använd ett vårdat språk. 

d) Förslagsrätt har valda fullmäktige, styrelsen eller av styrelsen utsedd person, 

verkställande direktören, valberedningen och revisorer. 

e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer styrelsen, eller en av 

styrelsen utsedd person. 

f) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt 

ändringsförslag. 

g) Beslut tas med så kallad omvänd acklamation. Om du bifaller ordförandens 

förslag till beslut är du tyst, annars yttrar du dig. 

h) Samtliga tilläggsyrkanden ska lämnas in skriftligen. Yrkanden mejlas till 

nina.andersson@norrskog.se  
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Förtroendevalda revisorernas granskningsrapport och uttalande 
om föreningsstyrningsrapporten

Till föreningsstämman 2021 i Norra Skog ekonomisk förening, organisationsnummer 794000-2665

Uppdrag och ansvarsfördelning
Vi har översiktligt granskat styrelsens föreningsstyrningsrapport för 2020 och tillämpningen av 

principerna enligt Svensk kod för styrning av kooperativa företag och ömsesidiga företag. Det är 

styrelsen som har ansvarar för att principerna i Svensk kod för styrning av kooperativa företag och 

ömsesidiga företag följs och att detta redovisas och förklaras i föreningsstyrningsrapporten. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vi har genomfört en översiktlig granskning vilken har en annan inriktning och väsentligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards 

och Auditing och god revisionssed i Sverige har. 

Vår granskning har skett utifrån ett medlemsperspektiv i enlighet med de åtta principerna i Svensk kod 

för styrning av kooperativa företag och ömsesidiga företag, samt enligt Svensk Kooperations 

vägledning för förtroendevalda revisorer. Särskild vikt har lagts vid kodens principer om syfte och 

medlemsnytta, demokratiska processer samt medlemmarnas deltagande i företagets värdeskapande. Vi 

anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 

Uttalande 
En föreningsstyrningsrapport har upprättats enligt Svensk Kod för styrning av kooperativa företag och 

ömsesidiga företag. Vår översiktliga granskning visar att de åtta principerna i koden i all väsentlighet 

har följts. 

Boden och Härnösand den 19 mars 2021

Kenneth Samuelsson Anita Wiklander

Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document.

Document ID:
D2D44A4B495742E9B77F4F74E40840B9
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Valberedning, Norra Skog.

I valberedning ingår följande personer:

Stig Wiklund ordf., Svarte Swartling v.ordf., Lars-Ivar Pettersson, Deserée Olofsson, Roland 

Sjögren, P-O Hedström, Monica Jacobsson, Gunnar Liljebäck. Eva Jonsson, Jan Bylund, 

Nils-Gunnar Bylund, Carl Norén.

Valberedningens förslag inför ordinarie föreningsstämma i Norra Skog i Umeå 21/5 
2021.

1. Att leda stämmoförhandlingarna 2021.
Ordförande Anders Källström

Vice ordförande Gunilla Kjellsson

Två stycken protokolljusterare / rösträknare för årsstämma.

2. Ersättningar till olika förtroendeuppdrag.

2.1 Styrelseledamöter, revisorer och valberedning.

Traktamentesersättningar.
Inga endagstraktamenten utgår. Till styrelseledamöter, revisorer och valberedning 

utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt föreningens resereglemente och rese- 

ersättning enligt föreningens normer.

Till ombud vid föreningsstämma utgår traktamente vid flerdagsförrättning enligt 

föreningens resereglemente.

Dagarvoden.
Utgår för såväl sammanträdes-, och förrättnings-dagar som resdagar.

Vid korta möten, som tar mindre än 2 timmar i anspråk, utgår kvarts dagarvode med 

0.01 inkbasb. (682 kr).

Halvt dagarvode med 0.02 inkbasb.(1364 kr) utgår då 5 timmar eller mindre tas i 

anspråk samt vid förrättning som påbörjas efter kl. 18.00 inkl. restid.

Helt dagarvode utgår med 0.04 inkbasb.(2728 kr) då mer än 5 timmar tas i anspråk.

Långdagsarvode utgår med 0.06 inkbasb. (4092 kr) då mer än 12 timmar tas i anspråk.

00.00-06.00 utgår inget arvode för restid.

      

2.2 SBO ersättning.
SBO arvode utgår med 0.008 inkbasb. (546 kr) vid protokollfört sammanträde för 

ordinarie ledamot i SBO eller valberedning.

Dubbel ersättning 0.016 inkbasb. (1092 kr) utgår då mer än 5 timmar inkl. restid tas i 

anspråk.

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document.

Document ID:
87F5D1BE85004BBA9728C67F6D532FC5
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2.3 Fasta arvoden.

Styrelsen Inkbasbelopp kr.

Ordförande 4 272 800 

Vice Ordf. 2 136 400

Ledamot 1.5 102 300

Revisor 0.3 20 460

SBO

Ordförande 0.15 10 230

Valber. Sammankallande 0.025 1 705

Valberedning

Ordförande 0.5 34 100

Vice Ordf. 0.3 20 460

Ledamot 0.15 10 230

Stämmoombud.
Ersätts med heldagsarvode 0.04 inkbasb. (2728 kr)

Reseersättning. Utgår enligt förenings normer.

3. Antal ledamöter i Norra Skogs styrelse.

Valberedningen föreslår att styrelsen för nästa mandatperiod består av tolv ledamöter.

4. Förslag ledamöter till Norra Skogs styrelse.

Val av ledamöter för två år, till och med ordinarie stämma 2023:

Torgny Hardselius (omval)

Stig Högberg (omval)

Karin Sandberg (omval)

Hilda Runsten (omval)

Lars-Erik Aaro (omval)

Bengt Berglund (omval)

Kvarstående ledamöter, valda för två år, till och med ordinarie stämma 2022:

Maria Broman

Oskar Sjölund

Maria Adler

Charlotta Kristow

Anders Johnsson

Marie Simonsson

Styrelsens ordförande, vald för ett år, till och med ordinarie stämma 2022:

Torgny Hardselius (omval)

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document.

Document ID:
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5. Antal revisorer
Valberedningen föreslår två förtroendevalda revisorer.

6. Förslag revisorer

Förtroendevalda revisorer:

Val av revisor för två år, till och med ordinarie stämma 2023:

Anita Viklander (omval)

Kvarstående revisor, vald för två år, till och med ordinarie stämma 2022:

Kenneth Samuelsson

Auktoriserad revisor:

Omval av Ernst&Young Aktiebolag till auktoriserat revisionsbolag med Patric 

Birgersson som huvudansvarig revisor och Joakim Åström som revisorssuppleant för 

tiden intill nästa ordinarie årsstämma.

7. Förslag på ombud till olika stämmor för 2021/2022.
Utses av Norra Skogs styrelse.

Stig Wiklund Svarte Swartling

Ordförande Vice Ordförande

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document.

Document ID:
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Sida 1 av 1 
 

 

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i föreningen 

De företag som antar kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag ska ha övergripande 

riktlinjer för ersättningar och villkor till ledande befattningshavare (vd och ledningsgrupp). 

Principerna om ersättningar till ledande befattningshavare ska beslutas av stämman. Företagets revisorer 

ska årligen granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande till stämman. 

 

Kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag 

I samband med extra föreningsstämman 26 augusti 2020 beslutade föreningsstämman att anta rubricerad 

kod. Efter det att stämman fastställt principer för ersättning till ledande befattningshavare kommer 

styrelsen, i samband med sitt konstituerande styrelsemöte, att inrätta ett ersättningsutskott. 

 

 

Principer för ersättningar beslutade av Norra Skogs stämma den 2021-05-21 (förslag till beslut) 

För ersättningar till Ledande befattningshavare inom Skogsägarna Norra Skog Ekonomisk Förening 

ska följande principer gälla: 

 Ersättningar ska i nivå och omfattning ge Norra Skog goda förutsättningar att rekrytera och 

utveckla erforderlig kompetens. 

 Ersättningar ska uppfattas som normalt förekommande på relevant marknad vad beträffar 

storlek och konstruktion. 

 Ersättningar ska bygga på fasta månadslöner. Rörliga ersättningar, bonusprogram eller 

liknande ska inte erbjudas. 
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Fältområde Nord – Planeringsrådsmöte 2021-04-12 
 
Nominering till huvudvalberedningen 
 
Planeringsråd Nord
 
I planeringsrådets nomineringskommitté har följande personer deltagit: 

 
Luleå-Boden-Jokkmokk SBO (sammankallande)  Lennart Bergqvist 
 
Gällivare-Pajala SBO     Kjell-Åke Andersson 
 
Haparanda SBO      Göran Tornberg 
 
Arvidsjaur-Arjeplog-Jörn SBO    Göran Lööv 
 
Kalix SBO       Ulf Bjur 
 
Norsjö-Malå SBO      Anund Hedlund 
 
Råneå SBO       Tor Johansson 
 
Skellefteå södra-Burträsk SBO    Lars Olof Lundmark 
 
Överkalix SBO      Per Larsson 
 
Övertorneå SBO      Bengt Toolanen 
 
 

Planeringsrådet nominerar följande tre personer till huvudvalberedningen: 
  
 Gunnar Liljebäck, Överkalix 1 år 
 
 Motivering: Gunnar har en lång erfarenhet av föreningsverksamhet inte minst 
 från Norra Skogsägarnas tid och inom skogsverksamheten. Han är väl insatt i 
 Norra Skogs verksamhet och har en god kännedom om arbetet i Överkalix 
 SBO och i de andra SBO-erna i tornedalen. 
 
 
 Lars Ivar Pettersson, Piteå-Älvsbyn SBO 2 år 
 
 Motivering: Lars Ivar har en lång erfarenhet av föreningsverksamhet inte 
 minst från Norra Skogsägarnas tid och inom skogsverksamheten. Han är väl 
 insatt i Norra skogs verksamhet och har en god kännedom om arbetet vid   
 virkesområdet nord och i de andra SBO-erna inom virkesområdet. 
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 Desiré Olofsson. Lövånger 2 år 
 
 Motivering: Desiré har en lång erfarenhet av föreningsverksamhet inte minst 
 från Norra skogsägarnas tid och inom skogsverksamheten. Hon är väl insatt i 
 Norra Skogs verksamhet och har en god kännedom om arbetet inom 
 virkesområdet öst och i de andra SBO-erna inom detta virkesområde. 
 Desiré har även fått utmärkelse för sitt arbete inom skogsnäringen. 
 
 
Till sammankallande i valberedningen nomineras: 
 
  Stig Viklund, Sundsvall 
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Nominering till huvudvalberedningen 

Planeringsråd Öst 

 
I planeringsrådets nomineringskommitté har följande personer deltagit: 

� Anders Westlund, Sundsvall (sammankallande) 

� Elenor Hamberg, Kramfors 

� Pär Holmström, Vindeln 

� Anders Jonsson, Nordmaling   

 

Planeringsrådet nominerar följande tre personer till 

huvudvalberedningen: 

� Svarte Swartling, Umeå 2år 

Motivering: Svarte har med sitt lugna och sakliga uttryck blivit en omtyckt 

och respekterad ledamot i valberedningen  

 

 

 

 

� Stig Wiklund, Sundsvall 1år 

Motivering: Stigs driv, och förmåga att entusiasmera andra gör honom till 

ett naturligt inslag i valberedningen. 

 

 

 

 

� Lotten Rapp, Fränsta 2år 

Motivering: Lotten brinner för att skapa nätverk och goda relationer och vi 

tror att hon kommer att kunna bli en engagerad ledamot i valberedningen. 

 

 

 

Till sammankallande i valberedningen nomineras: 

� Stig Wiklund, Sundsvall 
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Enskild Motion nr 1 från Kjell-Erik Sahlin 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående Leveransvirke kontra Uppdragsvirke 
Motionären yrkar att styrelsen skall se över villkoren för leveransvirke med hänseende till 

bla premienivåer. 

 

Skogsledningen fick i december 2020 av styrelsen i uppdrag att se över premienivåerna för 

leveransvirke vad avser timmervolymer. Detta utmynnade i ett förslag till nya premienivåer 

för leveransvirke som beslutades av styrelsen i mars 2021. De nya villkoren kommer gälla för 

nytecknade leveranskontrakt från 1/8 2021. Innebörden i förändringen är att införa en 

stegvis premie som premierar leverantörer med större volymer. Kvantitetspremien börjar 

gälla från en samlad leveransvirkesvolym om minst 20m3f och ger +5kr/m3fub för varje steg 

om 10m3fub i leveransvolym upp till max kvantitetspremie på 25kr/m3fub. Syftet med 

ändringen är att stimulera leveransvolymer till nivåer som gör transporterna rationella dvs 

hela travar och fulla lass.  

 

För leveransvirke tillkommer även leveranstidspremie som stimulerar åtkomligt timmer 

under höst och vinter. Premier kopplat till skogsbruksavtal, hållbarhetsavtal och 

skogsägaravtal omfattar också leveransvirke liksom certifieringspremie för massaved (PEFC). 

Medlemspristillägg gäller naturligtvis leveransvirket också. 

 

Styrelsen anser att ovan beslutade villkor för leveransvirke är konkurrenskraftiga i jämförelse 

med uppdragsvirke och att huvudsakliga innebörden i motionen att stärka premieringen av 

leveransvirkesvolymer uppfylls med redan beslutad förändring. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Enskild Motion nr 2 från Kjell-Erik Sahlin 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående Leveranskontraktering 
Motionären yrkar att styrelsen skall se över villkoren gällande tid för leveranskontrakt där 

motionären vill återgå till ”Norrskogsmodellen” vilket innebar ett kontrakt för hela året. 

 

Nuvarande tid för leveranskontrakt möjliggör leveranser flera gånger under året när volymen 

finns vid samma avlägg och körs på samma virkesorder. I det fall nya volymer uppkommer 

från ny geografisk plats måste nytt leveranskontrakt upprättas för att beräkningen av 

transportavstånd och transportavdrag skall bli korrekt.  

 

Styrelsen noterar att förklarande text på leveransvirkesavtal bör tydliggöras. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen.  
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Enskild Motion nr 3 från Kjell-Erik Sahlin 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående prisavdrag för leveransvirke under perioden 1/6 – 31/7. 
Motionären yrkar att styrelsen skall ta bort prisavdraget som gäller leveranser under juni och 

juli månad. 

 

Med hänsyn till risken för kvalitetsförluster på timmer under sommaren så gäller ett avdrag 

med -20kr/m3ub för leveranser under juni och juli månad. Denna period på året är den mest 

kritiska vad gäller kontroll över flödesstyrningen för att hinna köra in timmer innan 

semesterstopp på sågverken. Kontrollen på leveransvirkesvolymer vad gäller kvantitet, 

liggtid i välta och belägenhet är sämre än vad som gäller för uppdragsvirke och därav 

motiveras detta avdrag. I det fall leverantören möjliggjort transport före 1/6, t.ex. av 

vinteravverkade volymer, samtidigt som Norra Skog ej kunnat utföra transporten i tid, 

debiteras inte ovan nämnt avdrag. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Enskild motion från Kjell Erik Sahlin, Ragunda Sbo 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående Sbo-områden 
Motionären yrkar på att styrelsen backar och inte drar ned på antalet sbo:n och att man inte 

drar ned på antalet stämmoombud. 

 

Styrelsen vill poängtera att det inte finns någon tanke eller förslag om att slå ihop nämnda 

skogsbruksområden.  

 

Bakgrunden till översynen av skogsbruksområden startade i samband med medlemsdialogen 

inför fusionen, där det informerades om att i steg 1 genomföra en översyn av Sbo-gränserna 

i överlappande geografi. I steg 2 skulle man titta närmare på övrig geografi. 

 

I samband med förtroenderådet i februari 2021 initierade styrelsen en ägardialog om hur 

Norra Skogs framtida medlemsorganisation kan utformas för att bland annat kunna stötta 

den operativa verksamheten och beakta den växande kategorin distansskogsägare. 

 

På grund av pågående pandemi som gör det svårt att träffas fysiskt, signalupphämtning i 

samband med årsmöten och möte med planeringsråden beslutade styrelsen i april att ge 

mer tid till ägardialogen om framtida Sbo-indelning till årsskiftet 2022/23. 

 

Genom att förlänga ägardialogen med ett år vill styrelsen skapa förutsättningar för en 

ordentlig genomlysning och förankring hur framtida Sbo-indelning, på ett för medlemmarna 

ändamålsenligt sätt, kan utformas inom Norra Skog. 

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman avslå motionen 
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Enskild motion från Lars-Ivar Pettersson, Piteå-Älvsbyn Sbo 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående Vinstutdelning 
Motionären framhåller fördelarna med utdelning i form av insatsemission, så att 

medlemmarna får del av värdeökningen i föreningen och att pengarna stannar kvar i 

föreningen till dess att medlemmen väljer att ta ut insatserna.  

 

Motionären menar även att styrelsen fortsättningsvis kan föreslå ränta på insatser, men att 

den inte behöver vara lika hög som den varit och yrkar på att styrelsen; 

 

1, Gör en översyn av turordningen i vinstutdelningspolicyn 

 

2, Styrelsen tar fram för- och nackdelar med olika utdelningar 

 

3, Man skickar ut dessa för- och nackdelar till skogsbruksområdena för diskussion 

 

4, Att man på förtroenderådet i februari 2022 har frågan som en punkt på dagordningen för 

att landa i ett förslag på stämman samma år. 

 

Styrelsen utvärderar årligen föreningens policys och vinstfördelningspolicyn är inget 

undantag. Inför framtagande om förslag till disposition av föreningens vinstmedel gör 

styrelsen en noggrann analys utifrån bland annat resultat, soliditet och större 

investeringsbehov. 

 

Styrelsen håller med motionären om att insatsemissioner är ett bra verktyg, framför allt i 

tider då större vinstutdelningar ska göras. Insatsemissioner kopplar mot varje medlems hela 

historiska volymsbidrag till föreningen och ger även medlemmen ett val att behålla 

utdelningen inom föreningen eller att sälja sina emitterade andelar till annan medlem för att 

få ut kontanter. Att komplettera detta med en årlig ränta på insatskapital även de år då 

utdelningen inte är betydande är styrelsens förhoppning. 

 

Motionären belyser en mycket viktig fråga varför styrelsen, så som föreslagits, kommer att 

initiera en dialog på ett kommande Förtroenderåd. Styrelsen behöver dock friheten att 

beroende på föreningens ekonomi och utveckling förändra formen för vinstutdelning varför 

det vore olyckligt att så som föreslås i motionen fastställa styrelsens utdelningspolicy i 

stämmobeslut. Styrelsen behöver friheten att löpande kunna justera föreningens policys och 

vinstfördelningspolicyn är inget undantag. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman bifalla att-satserna 2 och 3, och föreslår stämman att 

avslå att-satserna 1 och 4. 
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Motion från Jörn-Arvidsjaur-Arjeplog skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående beräkning av stämmoombud 
Motionären yrkar på att basera beräkningen av antalet stämmoombud från respektive 

skogsbruksområde på ansluten skogsmarksareal, istället för som idag, antalet medlemmar.   

 

Styrelsen menar att beräkningen av stämmoombud per skogsbruksområde bör utgå från 

antalet medlemmar i skogsbruksområdet för att följa principen om en medlem – en röst. 

Principen om att varje medlems röst väger lika tungt är en viktig del av föreningens 

värdegrund. Skulle stora markägare ges större möjlighet att påverka föreningen än mindre 

markägare skulle detta gå emot vad föreningen står för.  

 

Principen om en medlem – en röst är även nedtecknad av den internationella 

paraplyorganisationen International Cooperative Alliance, som en av de sju kooperativa 

principerna. De kooperativa principerna syftar till att definiera den gemensamma 

värdegrund som alla kooperativa företag vilar på.  

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Motion från Kramfors skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående stadgeändringar 
Motionären framhåller att med personliga ersättare till fullmäktige finns risk att varken 

ordinarie fullmäktige eller ersättaren kan delta på stämman och att det då blir en tom stol. 

Genom att ändra i stadgarna från personlig ersättare till i tur och ordning skulle risken för 

tomma stolar på föreningsstämman minska. 

 

Styrelsen anser att förslaget är intressant och föreslår att frågan hänskjuts till 

förtroenderådet för en ägardialog och ger stadgegruppen i uppgift, att utifrån vad dialogen 

landar i, ta med sig frågan i en kommande översyn av stadgarna. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionens intentioner. 
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Motion från Medelpad östra skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående styrning kooperativ förening 
Motionären lyfter fram kooperationens fördelar och fundamentet med transparenta och 

inkluderande demokratiska processer i föreningen och yrkar på att övergripande mål och 

strategier årligen diskuteras och förankras i Förtroenderådet. Vidare yrkar motionären på att 

åtagandet som åligger föreningen efter antagandet av kod för styrning av kooperativ 

förening fullgörs och redovisas enligt kodens riktlinjer. 

 

I samband med Norra Skogs extra föreningsstämma, 26 augusti 2020, lade styrelsen fram 

förslaget om att anta koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, vilken 

antogs av föreningsstämman.  

 

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna 

och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens ledningsarbete. Företagen som 

antar koden ska dessutom årligen följa och rapportera kring kodens åtta principer i en årlig 

styrningsrapport. 

 

Styrningsrapporten har tagits in i årsredovisningen och de förtroendevalda revisorerna har 

lämnat en granskningsrapport till årets föreningsstämma. Styrelsen anser att koden skapar 

goda förutsättningar att på ett systematiskt och strukturerat sätt främja medlemsdialogen 

och följa upp och utvärdera föreningens demokratiska processer. 

 

Styrelsen har som avsikt att utveckla ägardialogen med medlemmarna för att säkerställa att 

föreningens syfte, värdegrund och strategier verkligen utgår från medlemmarnas mening i 

enlighet med koden för föreningsstyrning.  

 

Styrelsen ser vårt nya Förtroenderåd som ett viktigt forum för att diskutera och förankra 

föreningens övergripande mål och strategiska inriktning, men att alltför långtgående lägga 

direkta strategiska beslut utanför styrelserummet begränsar föreningens framtida möjliga 

vägval. Styrelsen är tillsatt av stämman bland annat för att fatta strategiska beslut och 

begränsas styrelsens handlingsfrihet begränsas även föreningens utveckling. Ett exempel på 

detta är investeringen i Husum Pulp där information utanför styrelserummet begränsades av 

finansinspektionens insiderregler. Denna typ av affär hade inte varit möjlig att genomföra 

om planerna delats utanför styrelserummet innan avtal tecknats. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Motionsmall:�
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Motionsrubrik:�
�
Motionstext:�
�
�
�
�
�
�

Yrkande:�
�

Underskrift:�
�

SBO�årsmötets�noteringar�nedan:�

Motionen�� Bifallen� Avslagen� (stryk�det�som�inte�gäller)�
� Enskild�motion� SBO�motion� �
�

Sbo�årsmöte�i:� Datum:�
Mötesordförandes�underskrift:� �
�

Namn� � Datum:��
Adress� �
Postnr� �
Ort� �
e�post� �
Telefon� �
Sbo� �

Till:� Sbo�årsmöte/föreningsstämma�

Torp-Stöde SBO genom Per Magnus Sjödell 2021-03-08

Gissjö 591
84174
Fränsta
permagnus.sjodell@gmail.com
070-6685425
Torp-Stöde

Införande av SLA (service level agreement) så kallat servicenivåavtal 

Bakgrund – Våra medlemmar upplever i dagsläget och även bakåt i tiden orimligt långa
redovisningstider efter avslutat uppdrag. Det kan röra sig om över ett år från avslutat uppdrag till
redovisning. Man upplever även en otrygghet efter skrivet kontrakt och i väntan på utförande,
att man ”inte hör något” och har därmed ingen aning om utförandet är tänkt innestående år eller
nästkommande år.
Motivering – Att det ska bli tydligt vad man som medlem kan förvänta sig av föreningen i de
olika delarna av processen, t ex från kontraktsskrivning och framåt.
När i tiden ligger min åtgärd, regelbunden återkoppling, när får jag veta vem som utför åtgärden
samt när jag kan förvänta mig att redovisningen är klar. Om vi har ett serviceavtal att hänvisa till
så har vi inte 27.000 förväntningar att försöka tillgodose. 10.000 tycker det är rimligt med 15
dagar från avslutad åtgärd till redovisning, 2.000 tycker 90 dagar är rimligt. Detta avtal skulle
leda till tydlighet, trygghet och vidare till ett högre nöjd-kund-index.Detta visar tydligt var resurser
saknas.Norra Skog och medlemmen får en bra bild över vilken kvalité processen ska hålla från
ex offert till redovisning.Ett avtal likt detta skulle även vara ett kraftigt konkurrensverktyg.

Förslag till beslut/yrkande  Införande av Servicenivåavtal (Service Level Agreement, SLA) där 
det tydligt framgår vad medlemmen kan förvänta sig när det kommer till Norra Skogs olika 
processer. Redovisningstid kan vara ett exempel i detta. Även när i tid man har rätt till  sitt 
årliga samtal. Hantering av avvikelser och så vidare.
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Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion om införande av SLA, servicenivåavtal 
Motionären lyfter behov av ett s k SLA (Service Level Agreement), sevicenivåavtal för att 

definiera nivåer avseende ex ledtider, möten och hantering av avvikelser. Motionen 

motiveras av betydelsen av att det tydligt framgår vad man som enskild medlem kan 

förvänta sig av Norra Skog i de olika delarna av processen, från avtalstecknande via planering 

och utförande av uppdrag till redovisning av utfört uppdrag. Motionären pekar på orimligt 

långa redovisningstider efter avslutat uppdrag samt bristande kommunikation från att avtal 

tecknats tills utförande av uppdraget. 

Den operativa skogsorganisationen utför årligen kundundersökningar, via enkäter till 

medlemmar som fått uppdrag utförda och redovisade under det senaste året. I enkäten 

ställs bl a frågor om kritik och hantering av reklamationer. Resultatet av dessa 

undersökningar visar på ett tydligt missnöje avseende ledtider och redovisning av utförda 

uppdrag, d v s i linje med det som motionären framställer. 

Tydligare kommunikation med enskild medlem för att säkerställa bättre samsyn avseende 

förväntningar på utförande och redovisning av uppdrag samt jämnare och väsentligt kortare 

ledtider från utfört till redovisat uppdrag, har identifierats som kritiska frågor för relationen 

med enskild medlem. Två strategiska aktiviteter kopplat till förbättring av ledtider och 

processen från avtal-planering-utförande-redovisning genomförs därför under 2021: 

1) Kortare ledtider och hantering av avvikelser/reklamationer. 

2) PSU, Professionella Skogliga Uppdrag. 

För att realisera punkten 1 har en visstidsanställd resurs knutits och ett omfattande IT-

projekt initierats. För att nå i mål krävs dock inte bara struktur (IT-systemstöd) utan även en 

stödjande kultur (engagemang och hög servicenivå) i alla delar i den skogliga verksamheten. 

Punkten 2 innehåller en processbeskrivning som spänner hela vägen från affärsmöte till 

avräkning/fakturering. Detta i syfte att möjliggöra ständigt förbättringsarbete och höja såväl 

kvalitet som produktivitet i alla delar av vår skogliga verksamhetsprocess. 

Den operativa skogsorganisationen delar motionärens uppfattning om att väsentliga 

förändringar behöver göras för att säkerställa:  

 Kortare och jämnare ledtider för enskilda uppdrag 

 Tydligare kommunikation med enskild medlem i samband med avtalstecknande och 

löpande under processens genomförande 

 Lägre andel klagomål och reklamationer 

 Effektivare hantering av avvikelser och reklamationer  

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman bifalla motionens intentioner. 
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Yrkande:�
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Underskrift:�
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SBO�årsmötets�noteringar�nedan:�

Motionen�� Bifallen� Avslagen� (stryk�det�som�inte�gäller)�
� Enskild�motion� SBO�motion� �
�

Sbo�årsmöte�i:� Datum:�
Mötesordförandes�underskrift:� �
�

Namn� � Datum:��
Adress� �
Postnr� �
Ort� �
e�post� �
Telefon� �
Sbo� �

Till:� Sbo�årsmöte/föreningsstämma�

Ulf Sahlin 2021-03-07

Edebyvägen 36
864 96
Stöde
ulf.sahlin@outlook.com
070-3117339
Torp-Stöde

Angående bristande kunskaper om kooperation.

Att vara förtroendevald i en ekonomisk förening kräver engagemang och kunskap. Ju högre upp 
i beslutsordningen desto större krav ställs.
Vi har i vår nya förening nu fått uppleva en mycket stor förändring av verksamheten. Stora 
gemensamma värden har realiserats ca 5ggr insatskapitalet.
Även stora investeringar i för vår förening ny verksamhet har gjorts. Med andra ord har en 
mycket stor omsvängning av verksamheten genomförts.
Detta har skett helt utan förankring i någon av de demokratiska nivåerna som vi har i föreningen.
Föreningen beslöt att anta "Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag" på 
sin förra stämma. Och gav revisorerna uppdrag att göra uppföljning.
Inget av detta har skett! Styrelsen har helt struntat i de skrivningar som finns där om att 
medlemmarna ska ges tillfälle att delta i strategier om föreningens framtid. Inte heller 
revisorerna har fullföljt sitt uppdrag viket är oroväckande. Detta eftersom revisorerna är 
medlemmens vaktpost i frågor som dessa. 

Att det genomförs en grundutbildning i kooperation i första hand hos styrelse och revisorer. Att 
vi därefter tar ett arbete med hur vi ska behandla varandra i föreningens olika demokratiska 
nivåer.
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Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående bristande kunskap om kooperation 
Motionären framhåller att stora förändringar har skett i föreningen utan förankring i 

medlemsled, samt att intentionerna med Svensk kod för styrning av kooperativa och 

ömsesidiga företag inte har skett. Därför yrkar motionären på att det borde genomförs en 

grundutbildning i kooperation, i första hand hos styrelse och revisorer.  

 

I samband med Norra Skogs extra föreningsstämma, 26 augusti 2020, lade styrelsen fram 

förslaget om att anta koden för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag, vilken 

antogs av föreningsstämman.  

 

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna 

och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens ledningsarbete. Företagen som 

antar koden ska dessutom årligen följa och rapportera kring kodens åtta principer i en årlig 

styrningsrapport. 

 

Styrningsrapporten har tagits in i årsredovisningen och de förtroendevalda revisorerna har 

lämnat en granskningsrapport till årets föreningsstämma. Styrelsen anser att koden skapar 

goda förutsättningar att på ett systematiskt och strukturerat sätt främja medlemsdialogen 

och följa upp och utvärdera föreningens demokratiska processer. 

 

Styrelsen ser vårt nya Förtroenderåd som ett viktigt forum för att diskutera och förankra 

föreningens övergripande mål och strategiska inriktning men att alltför långtgående lägga 

direkta strategiska beslut utanför styrelserummet begränsar föreningens framtida möjliga 

vägval. Styrelsen är tillsatt av stämman bland annat för att fatta strategiska beslut och 

begränsas styrelsens handlingsfrihet begränsas även föreningens utveckling. Ett exempel på 

detta är investeringen i Husum Pulp där information utanför styrelserummet begränsades av 

finansinspektionens insiderregler. Denna typ av affär hade inte varit möjlig att genomföra 

om planerna delats utanför styrelserummet innan avtal tecknats.  

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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�
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Mötesordförandes�underskrift:� �
�

Namn� � Datum:��
Adress� �
Postnr� �
Ort� �
e�post� �
Telefon� �
Sbo� �

Till:� Sbo�årsmöte/föreningsstämma�

Ulf Sahlin 2021-03-07

Edebyvägen 36
864 96
Stöde
ulf.sahlin@outlook.com
070-3117339
Torp-Stöde

Stadgeändringar

Styrning.
Med anledning av den bristande insikten hos nuvarande styrelse om de olika funktionerna i 
föreningens demokrati finns ett behov att stadgebinda dessa. Det finns exempel på detta i 
stadgar hos andra ekonomiska föreningar som exempelvis södra. För att vi medlemmar inte helt 
ska tappa styrningen av vår förening är detta en bra försäkring för framtiden.

Ändamålsparagrafen.
Vi har nu en annan förening än för ett år sedan. Vi behöver därför titta på ändamålsparagrafen. 
Skrivningen marknadsmässiga priser  är efter dom förändringar som gjorts för svag för att vi 
ska attrahera fler medlemmar eller behålla dom vi har. Med ett mycket större industrielt 
engagemang kan det upplevas som att industrins intressen styr priset mer än vad vår 
virkesfångst har möjlighet att generera på egen hand.

Att nivån förtroenderåd skrivs in i stadgarna.  Även dess funktion bör förtydligas.  Förslagsvis 
vid större strategiska övergripande beslut skall förtroenderådet vara involverade och förankra 
dessa beslut hos medlemmarna
Att stadgarna ses över med anledning av vad som skett under året och skrivningen om 
prissättning ändras till den som till exempel Mellanskog har ett högt marknadsmässigt pris
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Motion från Torp-Stöde skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående stadgeändringar 
Motionären yrkar på att nivån ”Förtroenderåd” skrivs in i stadgarna, att dess funktion 

förtydligas, samt att vid större strategiska övergripande beslut involvera förtroenderådet för 

att förankra besluten hos medlemmarna. Vidare yrkar motionären på att stadgarna ses över 

och att skrivningen om prissättning i ändamålsparagrafen ändras till ”ett högt 

marknadsmässigt pris”. 

 

I linje med koden för kooperativa och ömsesidiga företag har styrelsen dessutom för avsikt 

att starta upp och utveckla en systematisk och organiserad ägardialog med medlemmarna i 

viktiga frågor. Styrelsen ser den utvecklade ägardialogen med medlemmarna som ett viktigt 

verktyg inför en kommande översyn av stadgarna. Ägardialogen kan ge inspel som 

stadgegruppen kan utgå ifrån innan de ska lägga fram förslag på reviderade stadgar till 

föreningsstämman för beslut. 

 

Styrelsen ser vårt nya Förtroenderåd som ett viktigt forum för att diskutera och förankra 

föreningens övergripande mål och strategiska inriktning, men att alltför långtgående lägga 

direkta strategiska beslut utanför styrelserummet begränsar föreningens framtida möjliga 

vägval. Styrelsen är tillsatt av stämman, bland annat för att fatta strategiska beslut, och 

begränsas styrelsens handlingsfrihet begränsas även föreningens utveckling. Ett exempel på 

detta är investeringen i Husum Pulp där information utanför styrelserummet begränsades av 

finansinspektionens insiderregler. Denna typ av affär hade inte varit möjlig att genomföra 

om planerna delats utanför styrelserummet innan avtal tecknats. 

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Motion från Åre skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion om appen Norrskog 
Motionären lyfter behov av ny funktionalitet i medlemsappen där det påtalas skillnader i 

medlemsappen Norrskog och den medlemsapp som Norra Skog tillhandahåller.  

Det gäller bl. a möjlighet att som självverksam skogsägare kunna registrera egna digitala spår 

(”egna data”) och hantera flera olika kartlager i sin digitala Skogsägarplan.  

Motionären yrkar på att medlemsappen i f d Norrskog inte stängs ned innan likvärdig 

funktionalitet utvecklats i medlemsappen i Norra Skog.  

Med anledning av denna motion har stängningen av appen Norrskog skjutits upp för att 

utreda om bland annat spår som medlemmar har sparat ned kan importeras till Norra Skogs 

app.  

 

Redan idag finns funktionen att skapa och spara egna spår i Norra Skogs app, Men genom  

att skjuta upp nedstängningen av appen Norrskog, skapas tid för föreningen att utreda 

möjligheten för användare av appen Norrskog att spara ned lagrade uppgifter i Norra Skogs 

medlemsapp. 

 

Ambitionen är att fortsätta utveckla Norra Skogs app med nya spännande och användbara 

funktioner som förenklar medlemmarnas vardag. Även befintliga funktioner som till exempel 

Skogsägarplan och kartvisning kommer att vidareutvecklas. 

Styrelsen har således för avsikt att jobba efter motionärens intentioner, men eftersom det 

ännu inte har klarlagts ifall data kommer att kunna flyttas mellan apparna, föreslår styrelsen 

föreningsstämman att bifalla motionens intentioner.  

Det vill säga att förlänga driften av appen Norrskog, dock längst till och med 2021-12-31, 

varefter en medlemsapp inom Norra Skog tillhandahålls för att erbjuda samma service och 

tjänster till alla medlemmar och samtidigt begränsa förvaltningskostnader för appen. 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman bifalla motionens intentioner. 
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Motion från Åre skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 

 

Motion om försäljning av trävaror till medlemmar 
Motionären framför förslaget att medlemmar i Norra skog skulle ha möjlighet att köpa 

trävaror till återförsäljarpris direkt från våra sågverk.  

 

Motionären yrkar på ”Skogsägare som levererar virke till Norra Skogs sågverk ska få köpa 

förädlade produkter direkt från sågverken till samma pris som återförsäljare har” 

Våra industrier är idag moderna med väl fungerande logistik, effektivitet och ett högt 

säkerhetstänk 

Att göra medlemsförsäljning tillgänglig på våra industrienheter skulle riskera att sätta 

säkerheten på spel då man kan förvänta att drastiskt öka flödet av trafik och antalet 

personer som från tid till annan vistas inom våra industriområden. Att på ett godtagbart sätt 

komma till rätta med det skulle ta stora resurser i anspråk, resurser som i dagsläget inte 

finns på våra industrienheter. 

En annan viktig aspekt är att Norra Skog som ekonomisk förening skall främja alla 

medlemmars ekonomiska intresse, att då öppna möjligheten till direktförsäljning från våra 

industrier riskerar att i högre grad gynna de medlemmar som är bosatta nära våra industrier 

än de som bor långt ifrån. 

För att i viss mån göra det möjligt för våra medlemmar att till rabatterade priser köpa Norra 

Skogs trävaror arbetar vi aktivt med att skapa och marknadsföra medlemsrabatter hos de 

bygghandelskedjor som idag är kunder hos vår industri. På de sättet erhåller fler medlemmar 

rabatter då den geografiska spridningen på bygghandelskedjorna är stor och medlemmarna 

erhåller dessutom rabatter på fler produkter än trävaror. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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Motion från Åre skogsbruksområde 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående oförändrat område, Åre sbo 
Motionären yrkar på att inte slå ihop Sbo-områdena Åre, Krokom och Berg. 

 

Styrelsen vill poängtera att det inte finns någon tanke eller förslag om att slå ihop nämnda 

skogsbruksområden.  

 

Bakgrunden till översynen av skogsbruksområden startade i samband med medlemsdialogen 

inför fusionen, där det informerades om att i steg 1 genomföra en översyn av Sbo-gränserna 

i överlappande geografi. I steg 2 skulle man titta närmare på övrig geografi. 

 

I samband med förtroenderådet i februari 2021 initierade styrelsen en ägardialog om hur 

Norra Skogs framtida medlemsorganisation kan utformas för att bland annat kunna stötta 

den operativa verksamheten och beakta den växande kategorin distansskogsägare. 

 

På grund av pågående pandemi som gör det svårt att träffas fysiskt, signalupphämtning i 

samband med årsmöten och möte med planeringsråden beslutade styrelsen i april att ge 

mer tid till ägardialogen om framtida Sbo-indelning till årsskiftet 2022/23. 

 

Genom att förlänga ägardialogen med ett år vill styrelsen skapa förutsättningar för en 

ordentlig genomlysning och förankring hur framtida Sbo-indelning, på ett för medlemmarna 

ändamålsenligt sätt, kan utformas inom Norra Skog. 

 

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman avslå motionen. 
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Motion från Örnsköldsvik Norra SBO 

………………………………………………………………… 
STYRELSENS YTTRANDE 
 

Motion angående ett mer ekonomiskt och lättarbetat system gällande 

virkesupplag längs våra vägar.  
Motionären yrkar att styrelsen skall ge den operativa organisationen i uppdrag att följa den 

negativa utvecklingen över hela föreningens område, både på statlig och kommunal nivå. 

Motionären föreslår även att Norra Skog skall verka för en bättre och tillgängligare 

infrastruktur. Hur dessa båda punkter hanteras bör redovisas vid årsstämman 2022. 

 

Motionären tar upp mycket viktiga frågor för virkeslogistik inom Norra Skogs 

verksamhetsområde. 

 

Avgifter för virkesupplag har Norra Skog aktivt varit motståndare till och jobbat för en 

förändring. Efter korrigering av det ursprungliga förslaget till avgift går det numera att söka 

generellt tillstånd inom ett län för vägar med maximal hastighetsbegränsning om 80km/h 

och en årsdygns trafik om max 2000fordon/dygn. Norra Skog har sådana länsvisa tillstånd 

och kostnaden för det blir därför låg för oss. Leverantörer som anlitar Norra Skog belastas 

därför ej med denna kostnad. 

 

Vad gäller möjligheter att få dispenser under höst- eller vårförfall är det mycket riktigt som 

motionären beskriver allt svårare att få till sådana. Vi håller även med om att tillgängligheten 

till det allmänna vägnätet succesivt försämras och de avgifter och skatter som skogsbruket, 

via transportarbetet, förser statskassan med i allt lägre omfattning når ut till berörda vägar. 

 

Styrelsen håller med om allt väsentligt i motionens innebörd. Norra Skog arbetar intensivt 

med dessa frågor på flera plan. Den operativa verksamheten är engagerade i Trafikverkets 

bärighetsgrupper där vi framför vilka vägavsnitt som skall prioriteras vid åtgärder. Vårt 

näringspolitiska arbete utgår från att mer resurser bör läggas på vägar i Norra Skogs 

verksamhetsområde.    

 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att bifalla motionen. 
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Motion från Lycksele skogsbruksområde 
………………………………………………………………… 

STYRELSENS YTTRANDE 

 

Motion angående ”förvärvstillstånd för privatpersoner/jordförvärvslagens reform”. 

 

Motionären vill att Norra Skog verkar för att jordförvärvslagen reformeras på så sätt att fysiska 

personer inte ska behöva söka förvärvstillstånd vid köp av lantbruksfastigheter.  

I Sverige är det inte tillåtet att fritt förvärva jord-och skogsbruksfastigheter (lantbruksfastigheter). 

Syftet med jordförvärvslagen är att främja bosättning och sysselsättning i glesbygd, underlätta 

omarrondering i områden med stark ägosplittring samt upprätthålla balans mellan privatpersoners 

och bolags markinnehav.  

Motionären anser att bestämmelsen urholkar äganderätten eftersom makten (förvärvstillståndet) 

ligger hos myndigheter och att värdet på medlemmarnas fastigheter försämras eftersom 

bestämmelsen försvårar och begränsar möjligheterna att sälja fastigheter på en öppen marknad. 

Motionären understryker också att bestämmelsen spelat ut sin roll då majoriteten av alla 

tillståndsansökningar bifalls.  

Precis som motionären själv skriver har lagstiftningen en lång historia och dess funktion har 

diskuterats vid flertalet tillfällen. Bl.a. gjordes lagändringar 2005 i syfte att komma till bukt med s.k. 

”skogsklippare” och därmed säkerställa att den som köpte en fastighet avsåg att bo på orten. I 

konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15) ifrågasattes om bestämmelserna förhindrade jord- och 

skogsbrukets konkurrenskraft och 2017 fick SLU i uppdrag att analysera hur lagstiftningen om 

jordförvärv och arrende påverkade företagsutvecklingen för jord- och skogsbruket. I rapporten 

konstaterades att jordförvärvslagens begränsning för juridiska personers möjlighet att förvärva mark 

hade nästan ingen betydelse i praktiken när det gäller företagsutveckling. Avseende effekten på 

landsbygdens boende var det svårt att dra några slutsatser, dock rekommenderades bl.a. 

avskaffande av bosättningskravet eftersom det ansågs kunna hindra företagsutveckling och leda till 

att personer som är duktiga på att utveckla företag förhindras att köpa lantbruksegendom. 

Styrelsen delar motionärens uppfattning att kravet på förvärvstillstånd kan begränsa antalet 

potentiella köpare och därmed också påverka priset negativt. Detta måste dock ställas mot syftet 

med bestämmelserna. Jord- och skogsbruk har stor betydelse för landsbygdens överlevnad och 

utveckling. Syftet med förvärvstillstånd för fysiska personer är att främja bosättning på landsbygden 

genom att stärka sysselsättningsunderlaget för de som redan bedriver jord- och skogsbruk på orten 

och för de som vill kunna bo i glesbygden, genom att dessa prioriteras före de som varken bor på 

orten eller avser att flytta dit.  

Styrelsen menar att en öppning för en utredning kring en enskild del, som förvärvstillstånd för 

enskild, ändå riskerar att landa i förslag som innebär större negativa förändringar – och därmed 

riskerar själva fundamentet i lagstiftningen. För att få bättre underlag till styrelsens framtida 

ställningstagande planeras en strategisk diskussion på ett kommande Förtroenderåd. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att avslå motionen. 
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SBO Uppdrag Medlemsnr. Förnamn Efternamn Gatuadress Postnr Ort Medlemskap
Anundsjö Ordinarie 536628 Sven Sandström Norrflärke 158 895 93 Bredbyn Ordinarie medlem
Anundsjö Ersättare 576476 Johan Wintvik Sörmesunda 182 895 91 Bredbyn Ordinarie medlem
Anundsjö Ordinarie 041556 Rolf Edholm Norrflärke 157 895 93 Bredbyn Ordinarie medlem
Anundsjö Ersättare 242578 Stig-Axel Nilsson Junselevägen 16 895 30 Bredbyn Ordinarie medlem

Berg Ordinarie 721808 Gunnel Hennebo Börtnan 721 845 52 Åsarna Ordinarie medlem
Berg Ersättare 702552 Bengt Andersson Norrgården 333 845 73 Oviken Ordinarie medlem
Berg Ordinarie 650129 Torbjörn Skoog Östnår 323 845 94 Hackås Ordinarie medlem
Berg Ersättare 663646 Jan-Ola Eriksson Böle 243 845 95 Rätan Ordinarie medlem

Bjurholm-Fredrika Ordinarie 242241 Nils-Olof Nilsson Jullovsvägen 141 918 32 Sävar Ordinarie medlem
Bjurholm-Fredrika Ersättare 577650 Ingrid Nygren Mellantjärn 20 916 93 Bjurholm Ordinarie medlem
Bjurholm-Fredrika Ordinarie 053767 Magnus Strömberg Baksjöliden 315 919 93 Fredrika Ordinarie medlem
Bjurholm-Fredrika Ersättare 249920 Carin Eriksson Karlsbäck 508 916 92 Bjurholm Ordinarie medlem

Borgsjö-Haverö Ordinarie 684368 Liselott Pers Albyvägen 18 841 44 Alby Ordinarie medlem
Borgsjö-Haverö Ersättare 272035 Sven Olof Jonsson Albyvägen 30 841 44 Alby Ordinarie medlem

Bygdeå-Nysätra Ordinarie 296406 Martin Lundgren Y Ultervattnet 51 915 91 Robertsfors Ordinarie medlem
Bygdeå-Nysätra Ersättare 346888 Anders Jonört Flarkbäcken 150 915 96 Flarken Ordinarie medlem
Bygdeå-Nysätra Ordinarie 303968 Ann-Kristin Löfvenius Rotbergsvägen 13 915 32 Robertsfors Ordinarie medlem
Bygdeå-Nysätra Ersättare 169897 Harry Bäckström Skolgatan 11 915 34 Ånäset Ordinarie medlem

Gimån Ordinarie 706760 Anders Tjernström Anviksvägen 18 843 97 Pilgrimstad Ordinarie medlem
Gimån Ersättare 701386 Göran Eriksson Börjesjö 109 843 94 Gällö Ordinarie medlem
Gimån Ordinarie 744387 Camilla Dahlberg Våle 201 843 96 Gällö Ordinarie medlem
Gimån Ersättare 684201 Carina Thellbro-Marcusson Holmsjö 173 843 94 Gällö Ordinarie medlem

Gällivare-Pajala Ordinarie 560227 Hans Fängvall Parakka 4948 980 10 Vittangi Ordinarie medlem
Gällivare-Pajala Ersättare 246727 Lars-Olof Svanlöv Box 94 980 65 Kainulasjärvi Ordinarie medlem
Gällivare-Pajala Ordinarie 093491 Katarina Hansson Box 1 982 21 Gällivare Ordinarie medlem
Gällivare-Pajala Ersättare 243175 Rolf Hjärtberg Erikas väg 38 984 94 Lovikka Ordinarie medlem

Haparanda Ordinarie 213640 Einar Granström Kukkola 327 953 91 Haparanda Ordinarie medlem
Haparanda Ersättare 239720 Bror Frankki Karhuvaara 230 953 93 Karungi Ordinarie medlem

Härnösand Ordinarie 657085 Anette Thelberg Byn 175 871 92 Härnösand Ordinarie medlem
Härnösand Ersättare 687804 Madelene Hägglund Fahlén Furuhult 110 871 95 Älandsbro Ordinarie medlem
Härnösand Ordinarie 691844 Magnus Eriksson Torrom 126 871 91 Härnösand Ordinarie medlem
Härnösand Ersättare 651230 Per Ingvar Hamrin Hanaberg 211 871 92 Härnösand Ordinarie medlem

Indalen Ordinarie 046582 Erik Öhlén Gåltjärn 130 855 92 Kovland Ordinarie medlem
Indalen Ersättare 348317 Lennart Henriksson Åsen 120 855 99 Liden Ordinarie medlem

Jörn-Arvidsjaur-ArjeplogOrdinarie 304867 Anders Henriksson Segeantgatan 14 941 43 Piteå Ordinarie medlem
Jörn-Arvidsjaur-ArjeplogErsättare 357197 Jonas Westermark Villagatan 19 936 51 Jörn Ordinarie medlem

Kalix Ordinarie 117110 Ulf Bjur Rudagatan 56 931 53 Skellefteå Ordinarie medlem
Kalix Ersättare 156779 Thomas Lindbäck Storien 378 952 93 Kalix Ordinarie medlem
Kalix Ordinarie 216410 Ann-Mari Andersson Stora Lppträsk 119 952 92 Kalix Ordinarie medlem
Kalix Ersättare 252700 Jan-Erik Gustavsson Knektvägen 15 952 63 Kalix Ordinaire medlem

Kramfors Ordinarie 696668 Elenor Hamberg Östra Ödsgatan 19 lgh 1001 872 36 Kramfors Seniormedlem
Kramfors Ersättare 739502 Birger Widén Revgatan 17 872 30 Kramfors Seniormedlem
Kramfors Ordinarie 698369 Erik Gradin Tulegatan 15 871 41 Härnösand Ordinarie medlem
Kramfors Ersättare 668389 Martin Wiklund Sätra 103 870 33 Docksta Ordinarie medlem
Kramfors Ordinarie 384089 Lars Wiklund Jäppling 114 870 32 Ullånger Ordinarie medlem
Kramfors Ersättare 393843 Per-Uno Norgren Salteå 101 872 98 Noraström Ordinarie medlem

Krokom Ordinarie 670960 Daniel Isvén Gunhilds väg 29 832 55 Frösön Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 650838 Örjan Ernhed Böle 214 835 98 Offerdal Ordinarie medlem
Krokom Ordinarie 710296 Malin Nilsson Rossbol 340 834 97 Brunflo Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 664499 Andréas Axelsson Alsen 155 835 93 Alsen Ordinarie medlem
Krokom Ordinarie 712922 Beret Bertilsdotter Västbyn 165 835 98 Offerdal Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 697931 Anders Olsson Rönningsberg 132 835 96 Trångsviken Ordinarie medlem
Krokom Ordinarie 707244 Carl-Göran Palmqvist Österulfsås 442 835 98 Offerdal Ordinarie medlem
Krokom Ersättare 701343 Gunnar Olofsson Österulfsås 604 835 98 Offerdal Ordinarie medlem

Luleå älvdal Ordinarie 101362 Lennart Bergquist Smaragdvägen 43 961 46 Boden Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 234001 Lennart Bergman Östra Brunnsgatan 45 972 51 Luleå Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ordinarie 616699 Magnus Wemmenhag Brogatan 2B lgh 1102 974 32 Luleå Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 520365 Erja Tallus Kyrkgatan 16 lgh 1205 961 34 Boden Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ordinarie 356409 Lars Persson Yrkesgatan 55 B 974 34 Luleå Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 350451 Magnus Kvickström Stentorpsgatan 9 962 32 Jokkmokk Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ordinarie 501263 Maria Persson Västra Villavägen 12 972 53 Luleå Ordinarie medlem
Luleå älvdal Ersättare 572810 Ewa Marie Zetterqvist Alviksvägen 199 975 93 Luleå Ordinarie medlem

Lycksele Ordinarie 082163 Ingemar Jonsson Tannbäck 25 921 92 Lycksele Ordinarie medlem
Lycksele Ersättare 206873 Stellan Renman Norrvägen 128 920 42 VindelgranseleOrdinarie medlem
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SBO Uppdrag Medlemsnr. Förnamn Efternamn Gatuadress Postnr Ort Medlemskap
Lycksele Ordinarie 146234 Eric Högman Tannfors 114 921 92 Lycksele Ordinarie medlem
Lycksele Ersättare 138800 Rickard Sundberg Bärstigen 39 921 42 Lycksele Ordinarie medlem
Lycksele Ordinarie 349127 Petra Svedin Umgransele 37 921 91 Lycksele Ordinarie medlem
Lycksele Ersättare 111929 Roland Heldestad Brännbergsvägen 11 921 36 Lycksele Ordinarie medlem

Lövånger Ordinarie 503630 Anders Hedlund Stranda gård 121 931 93 Skellefteå Ordinarie medlem
Lövånger Ersättare 137375 Martin Grenholm Missjön 106 932 93 Lövånger Ordinarie medlem
Lövånger Ordinarie 020427 Kurt Pettersson Noret 41 930 10 Lövånger Ordinarie medlem
Lövånger Ersättare 236551 Johan Frisk Selet 216 930 10 Lövånger Ordinarie medlem

Medelpad Östra Ordinarie 649368 Åsa Eriksson Jällvik 316 861 93 Ljustorp Ordinarie medlem
Medelpad Östra Ersättare 383082 Lars Holm Åvikebruk 401 861 95 Söråker Ordinarie medlem

Nordmaling Ordinarie 033073 Jeanette Åberg Vibo 11 914 95 Gräsmyr Ordinarie medlem
Nordmaling Ersättare 035718 Lennart Moström Lomnäs 12 914 93 Norrfors Ordinarie medlem
Nordmaling Ordinarie 243418 Kent-Olov Olsson Nordsjö 374 914 93 Norrfors Ordinarie medlem
Nordmaling Ersättare 012386 Kjell Ove Strandberg Aspeå 165 914 92 Lögdeå Ordinarie medlem
Nordmaling Ordinarie 571008 Emma Johansson Öre 17 914 96 Håknäs Ordinarie medlem
Nordmaling Ersättare 258717 Kerstin Sjöström Brattsbacka 76 914 94 Nyåker Ordinarie medlem

Norsjö-Malå Ordinarie 185841 Anund Hedlund Rislidenvägen 49 935 91 Norsjö Ordinarie medlem
Norsjö-Malå Ersättare 331988 Tobias Renström Svedjan 14 939 95 Malå Ordinarie medlem
Norsjö-Malå Ordinarie 589861 Marjet Gustavsson Rentjärnvägen 3 939 91 Rentjärn Ordinarie medlem
Norsjö-Malå Ersättare 054992 Gun Larsson Berget 20 935 91 Norsjö Ordinarie medlem

Piteå-Älvsbyn Ordinarie 105171 Berit Hardselius Nybyn 23 942 92 Älvsbyn Ordinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ersättare 264016 Gunilla Ögren Lillkorsträsk 301 942 92 Älvsbyn Ordinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ordinarie 009911 Bo Andersson Persöbyvägen 194 946 91 Roknäs Ordinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ersättare 542652 Tomas Viklund Kämpevägen 144 944 93 HemmingsmarkOrdinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ordinarie 326356 Anders Öquist Gamla Sjulnäsvägen 9 946 31 Roknäs Ordinarie medlem
Piteå-Älvsbyn Ersättare 013218 Per Stenvall Långnäsvägen 45 946 91 Roknäs Ordinarie medlem

Ragunda Ordinarie 713619 Rolf Nilsson Hoo 123 844 92 HammarstrandOrdinarie medlem
Ragunda Ersättare 693324 Mattias Henriksson Skyttmon 109 844 95 Stugun Seniormedlem
Ragunda Ordinarie 707325 Kjell-Erik Sahlin Håsjöbyn 232 844 97 Kälarne Ordinarie medlem
Ragunda Ersättare 714895 Krister Backlund Höglunda 337 844 96 Stugun Ordinarie medlem
Ragunda Ordinarie 705519 Ulla Thalén Lien 125 844 91 HammarstrandOrdinarie medlem
Ragunda Ersättare 720143 Mikael Jonson Strandpromenaden 15 192 66 Sollentuna Ordinarie medlem

Råneå Ordinarie 238457 Tor Johansson Långrtjärn 618 955 96 Vitå Ordinarie medlem
Råneå Ersättare 196517 Paul Brännström Högsjön 436 955 92 Råneå Ordinarie medlem

Skellefteå norra Ordinarie 247189 Lars Olof Lundmark Lundgärdsvägen 29 931 42 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare 508381 Zakarias Grönlund Södra Ersmark 501 934 41 Ersmark Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ordinarie 257591 Anneli Sandberg Jakobsson Mellangatan 32 9630 47 Byske Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare 290815 Rikard Stenberg Bjurström 5 936 91 Boliden Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ordinarie 352306 Marita Norlund Amiralsvägen 30 932 35 Ursviken Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare 034304 Nils-Erik Hedblad Norra Sillskatan 843 932 37 Ursviken Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ordinarie 051764 Roger Lindquist Regnstigen 11 931 51 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå norra Ersättare 158615 Anders Stenberg Brännfors 17 936 91 Boliden Ordinarie medlem

Skellefteå södra - BurträskOrdinarie 150207 Jarl Stenberg Bjurfors 57 931 96 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskErsättare 622699 Birgitta Karlsson Röjnordet 15 936 92 Boliden Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskOrdinarie 119776 Conny Sandström Bursiljum 14 937 93 Burträsk Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskErsättare 165492 Per-Gunnar Hultman Gruvbergsvägen 56 937 33 Bygdsiljum Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskOrdinarie 378763 Gun-Marie Lundgren Högliden 56 937 96 Bygdsiljum Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskErsättare 524379 Mats Ekevad Klutmark 311 931 97 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskOrdinarie 180467 Ola Andersson Mjövattnet 75 931 93 Skellefteå Ordinarie medlem
Skellefteå södra - BurträskErsättare 190004 Börje Grehn Långviken 61 931 93 Skellefteå Ordinarie medlem

Sollefteå Ordinarie 562882 Per-Olof Hedström Husnäs 138 882 93 Helgum Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 737933 Anders Näslund Skolvägen 4 880 41 Edsele Ordinarie medlem
Sollefteå Ordinarie 740411 Olov Vestén Södra Åbacken 124 882 91 Långsele Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 563056 Sara Britta Edlund Tängsta 115 880 31 Resele Ordinarie medlem
Sollefteå Ordinarie 356697 Lars Sahlén Tjällsgård 343 881 93 Sollefteå Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 559466 Stefan Hansson Vägersta 120 894 93 Överhörnäs Ordinarie medlem
Sollefteå Ordinarie 678988 Gudrun Eriksson Tarasjöås 105 880 37 Junsele Ordinarie medlem
Sollefteå Ersättare 617229 Viktoria Strindlund Ängsvägen 31B 881 32 Sollefteå Ordinarie medlem

Sorsele Ordinarie 201782 Mikael Nilsson Tväråträsk 169 924 92 Blattnicksele Ordinarie medlem
Sorsele Ersättare 387118 Nina Häreskog-Linder Övre Saxnäs 157 924 94 Sorsele Ordinarie medlem

Storuman Ordinarie 124702 Robert Andersson Skolvägen 2 920 51 Gunnarn Ordinarie medlem
Storuman Ersättare 074691 Svante Larsson Umnäs 216 923 97 Slussfors Ordinarie medlem
Storuman Ordinarie 344141 Kjell Åström Brattåker 322 923 98 Storuman Ordinarie medlem
Storuman Ersättare 322909 Sofia Lindberg Kungavägen 10 923 31 Storuman Ordinarie medlem

Strömsund Ordinarie 675989 Maria Grill Lövberga 415 833 95 Strömsund Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 675245 Clas Grill Lövberga 415 833 95 Strömsund Ordinarie medlem
Strömsund Ordinarie 693103 Fredrik Källström Ede 280 833 48 Hammerdal Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 740004 Mats Näslund Tjärnnäset 345 880 50 Backe Ordinarie medlem
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SBO Uppdrag Medlemsnr. Förnamn Efternamn Gatuadress Postnr Ort Medlemskap
Strömsund Ordinarie 668982 Magnus Olsson Jormvattnet 730 833 98 Gäddede Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 696641 Igor Börrefors Häggnäset 130 833 98 Gäddede Ordinarie medlem
Strömsund Ordinarie 716006 Örjan Österud Sikås Norra Byvägen 180 833 49 Hammerdal Ordinarie medlem
Strömsund Ersättare 696528 Håkan Modin Viken 135 833 59 Hoting Ordinarie medlem

Sundsvall Ordinarie 697923 Anders Westlund Hov 114 lgh 1101 855 91 Sundsvall Ordinarie medlem
Sundsvall Ersättare 669024 Lars Leman Allsta 423 853 58 Sundsvall Ordinarie medlem
Sundsvall Ordinarie 284556 Grels Persson Östansjö 168 864 92 Matfors Ordinarie medlem
Sundsvall Ersättare 699276 Sara Ekblom Västbovägen 25 862 32 Kvisselby Ordinarie medlem

Södra Lappland Ordinarie 589845 Stefan Andersson Hantverksgatan 2 917 31 Dorotea Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 358959 Mona-Lis Nilsson Löparstigen 31 912 33 Vilhelmina Ordinarie medlem
Södra Lappland Ordinarie 632384 Patrik Edblom Box 100 917 22 Dorotea Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 603023 Kurt Ekbäck Lilla Annevare 1 912 93 Vilhelmina Ordinarie medlem 
Södra Lappland Ordinarie 394300 Eva Bergqvist Risträsk 163 921 99 Lycksele Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 693383 Lena Håkansson Lif Siksjöhöjden 151 912 99 Vilhelmina Ej medlem
Södra Lappland Ordinarie 675148 Runo Figaro Hissjö 230B 905 91 Umeå Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 654469 Martin Degerman Övre Malgonäs 17A 912 92 Vilhelmina Ordinarie medlem
Södra Lappland Ordinarie 604178 Staffan Östman Klövervägen 4 917 32 Dorotea Ordinarie medlem
Södra Lappland Ersättare 262048 Max Lundahl Centralgatan 27 919 31 Åsele Ordinarie medlem

Torp-Stöde Ordinarie 651516 Per Magnus Sjödell Gissjö 591 841 74 Fränsta Ordinarie medlem
Torp-Stöde Ersättare 686212 Therese Sjökvist Flata 613 841 77 TorpshammarOrdinarie medlem

Umeå norra-Sävar Ordinarie 509752 Petter Åkebo Gubböle 155 905 93 Umeå Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ersättare 610062 Ulla Gustafsson Tomterna 15 918 31 Sävar Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ordinarie 015067 Helén Eriksson Krokbäck 18 918 91 Sävar Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ersättare 593621 Ulrika Israelsson Tavelsjövägen 19 922 66 Tavelsjö Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ordinarie 762997 Jonas Nordin Tallvägen 70 907 38 Umeå Ordinarie medlem
Umeå norra-Sävar Ersättare 343013 Gottne Lindgren Strandvägen 6 922 63 Tavelsjö Ordinarie medlem

Vindeln Ordinarie 136603 Pär Holmström Öbackavägen 12 C 903 33 Umeå Ordinarie medlem
Vindeln Ersättare 108731 Rune Johansson Sunnansjönäs 50 922 92 Vindeln Ordinarie medlem
Vindeln Ordinarie 080659 Jan Olof Lindberg Överrödå 104 922 92 Vindeln Ordinarie medlem
Vindeln Ersättare 149349 Staffan Sandström Manjaur 205 922 75 Åmsele Ordinarie medlem
Vindeln Ordinarie 326313 Bert-Ove Hägglund Lillträsk 6 922 92 Vindeln Ordinarie medlem
Vindeln Ersättare 504637 Selma Holmlund Heden 33 922 94 Tvärålund Ordinarie medlem

Vännäs-Umeå södra Ordinarie 179418 Anders Nilsson Selet 7 911 92 Vännäs Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 177431 Roland Folkesson Skogsvägen 31 911 35 Vännäsby Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ordinarie 353213 Jesper Ullström Sörmjöle 276 905 83 Umeå Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 177180 Ulf Johansson Svidjevägen 1 904 40 Röbäck Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ordinarie 314099 Maria Persson Sörmjöle 267 905 83 Umeå Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 068802 Leif Lindgren Östra Spöland 72 911 92 Vännäs Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ordinarie 208124 Staffan Sandström Stugunäs 41 905 83 Umeå Ordinarie medlem
Vännäs-Umeå södra Ersättare 064068 Åke Sandström Pengsjö 71 911 94 Vännäs Seniormedlem

Åre Ordinarie 730300 Pål-Örjan Wågegård Krondikesvägen 50 B lgh 1202 831 47 Östersund Ordinarie medlem
Åre Ersättare 689297 Petter Bixo Byevägen 31 A 837 41 Mörsil Ordinarie medlem
Åre Ordinarie 674028 Malin Svärd Eggen 795 837 96 Undersäker Ordinarie medlem
Åre Ersättare 706450 Elsa Danielsson Rista 180 837 94 Järpen Ordinarie medlem

Örnsköldsvik Norra Ordinarie 560545 Lena Lindgren Torsbacken 186 890 50 Björna Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ersättare 052345 Henrik Hägglund Svedje 115 896 93 Gideå Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ordinarie 553093 Ulrika Wallin Bodum 130 891 78 Bonässund Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ersättare 575453 Lillian Sundström Dombäcksmark 160 896 91 Husum Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ordinarie 009857 Tord Lundin Hundsjö 103 896 93 Gideå Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Norra Ersättare 503428 Jan Sjöberg Rullnäs 109 896 93 Gideå Ordinarie medlem

Örnsköldsvik Södra Ordinarie 248355 John Hallin Östertjäl 516 893 96 Sidensjö Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Södra Ersättare 386529 Frida Nilsson Flärke 158 894 95 Moliden Ordinarie medlem
Örnsköldsvik Södra Ordinarie 320048 Mats Andersson Hanabäck 209 891 92 Örnsköldsvik Ordinarie medlem
Örnsköldsvik södra Ersättare 396567 Mari Sjödin Happstavägen 33B 894 91 Själevad Ordinarie medlem

Östersund Ordinarie 744905 Lasse Rådman Kallsta 155 836 92 Lit Ordinarie medlem
Östersund Ersättare 703958 Per Magnusson Lits-Åsen 135 836 91 Lit Ordinarie medlem
Östersund Ordinarie 720690 John Björklund Loke 110 834 99 Tandsbyn Ordinarie medlem
Östersund Ersättare 744867 Mats Hallquist Näs-Ålsta 325 845 93 Fåker Ordinarie medlem
Östersund Ordinarie 666475 Stefan Magnusson Hara 401 832 94 Orrviken Ordinarie medlem
Östersund Ersättare 718556 Lars-Olov Landgren Lits-Bye 340 836 91 Lit Ordinarie medlem
Östersund Ordinarie 729434 Åse Festin Ångstavägen 47 834 99 Tandsbyn Ordinarie medlem
Östersund Ersättare 660140 Brigitta Karlsson Engelsberger Loke 130 lgh 1001 834 99 Tandsbyn Ordinaire medlem

Överkalix Ordinarie 210277 Per Larsson Allsjärv 60 956 92 Överkalix Ordinarie medlem
Överkalix Ersättare 170496 Anita Backvid Regnstigen 17 931 51 Skellefteå Seniormedlem

Övertorneå Ordinarie 353299 Bengt Toolanen Öströmvsägen 11 975 95 Luleå Ordinarie medlem
Övertorneå Ersättare Vakant
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